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Short message service, que es tradueix

GUIA BREU PER ESCURÇAR MISSATGES DE TEXT:

com servei de missatges curts i s’abrevia

Omissió de vocals en paraules habituals.

amb les lletres SMS, és una manera de

Ex., pq4perquè, kdm4quedem, ...

comunicar-se de forma escrita, críptica i

Accents no calen.

àgil. Consisteix en explicar el màxim en

Suprimir l’H.

al consum de tabac supri-

el mínim d’espai, es redueix el nombre

Les MAJÚSCULES per cridar.

mint el màxim de lletres de

de caràcters per simplificar, però de ma-

Ús dels Codis coneguts (les províncies de les ma-

manera intelligible.

nera comprensible, fent ús de les abrevi-

trícules velles...).

atures, acrònims, codis... S’han convertit

S’aprofita el so dels números. Ex., a104adéu.

en un llenguatge particular, lluny de les

Els signes adquireixen el valor de la paraula. Ex.,

normes ortogràfiques i de qualsevol ti-

+4més, -4menys, =4igual

pus, per tant, cada persona o grup de

Emoticones per expressar estats d’ànim amb els

persones usa el seu propi llenguatge, tot

signes de puntuació. Ex.

DESCRIPCIÓ
Escriure un missatge curt
que suggereixi l’abstenció

OBJECTIU
Sintetitzar el consell de
mantenir una vida sense
fum en un missatge curt .

i que s’han editat diccionaris per facilitar
:-)

alegre

:-(

trists

;-)

Fer l’ullet

:-P

Treure la llengua

abreujades no són cap novetat, ja eren

:-/

Confós, dubtós

:-@

Cridar

utilitzades pels grecs i els romans quan

:-O

Sorpresa

:-D

Riure

les interpretacions.
De totes maneres les formes gràfiques
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dura,

com

la

pedra,

amb

l’ajut

d’instruments feixucs, com l’escarpa.
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Crea un missatge de text curt per convèncer a algú que no comenci a fumar.
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